
Vélemények az írországi szakmai gyakorlatról 

 

Adorján Attila: 

Az Írországban töltött két hét nagyon hasznos volt számomra, mert az angol órák alatt is 

sokat tanultam de a legtöbbet a mindennapi életben beszélgetések közben tanultam. De amellett, 

hogy hasznos volt különféle szabadidős programok tették még kellemesebbé. 

 

András Kinga: 

Úgy gondolom, hogy az írországi praktika, mindannyiunk számára felejthetetlen élmény 

marad. 

Rengeteg szép helyen voltunk, mint például az Atlanti-óceán partja, Az óriások útja,a 

Titanic múzeum, vagy a Planetárium. Mindezek mellett, sok érdekes dolgot próbálhattunk ki. 

Voltunk paintballozni, ahol próbára tehettük magunkat, hogy mennyire tudunk óvatosak lenni, és 

mennyire tudunk figyelni egymásra.  

A sok szórakozás mellett, minden nap párban praktikáztunk, a nekünk kiszabott helyen. 

Minden üzletben két vagy három diák volt. Mindannyiunknak teljesíteni kellett a ránk kiszabott 

feladatokat. Én és a „munkatársam” árut raktunk a polcokra a raktárból, megtisztítottuk a 

polcokat, és eligazítottuk a vásárlót. Nagyon jó hangulatban telt az idő az üzletben. Mindenki 

nagyon kedves és segítőkész volt. 

Nagyon sokat fejlődtünk az angol nyelvet illetően. Az angol órákon sokat foglalkoztak 

velünk, sokat kérdezhettünk, és mindenre kaptunk választ. Mivel muszáj volt angolul beszélni az 

iskolán kívül is megtudtuk értetni magunkat, és ami nagyon fontos, megértettük, hogy mit 

mondanak nekünk. Mindannyian sokat tanulhattunk. 

Megtudtuk, hogy milyenek az ír emberek. Mindenki nagyon kedves, türelmes és 

segítőkész. 

A városokban sok nevezetességgel találkoztunk. Londonderryben végig sétáltunk a Béke 

Hídon, valamint a várfalon. Belfastban megnézhettük a Grand Opera Houset, az Óratornyot, az 

Albert kocsmát, és a Titanic múzeumot. Armaghban bementünk a katolikus Szent Patrik 

templomba, ami hatalmas és nagyon szép. Megnéztük a városközpontot is, ahol minden 



nevezetes épületről tájékoztatót tartott az idegenvezetőnk. A Planetáriumot mindannyian nagyon 

élveztük. 

Úgy gondolom, hogy büszkék lehetünk magunkra, hogy eljutottunk egy távoli országba, 

hogy sokat tanulhattunk angolul, és hogy megismerhettük az ír embereket, megláthattuk hogyan 

élnek, és legfőképpen helyt tudtunk állni a cégeknél, és el tudtuk végezni a ránk bízott 

feladatokat. Sok új dolgot tanulhattunk, és gyakorolhattuk az angol nyelvet.  

 

András-Pótsa Csongor:  

Nagyon-nagyon örültem, amikor megtudtam, hogy bejutottam ebbe a pályázatba. És 

ugyan ekkora volt a fájdalmam is, amikor hazajöttünk. Nagyon jól telt ez a rövid két hét, de 

sajnos csak két hét volt. Maradtam volna még. 

Sok tapasztalatot gyűjtöttem, nem csak angol órákon, hanem a munkahelyen is. 

Megismerhettem egy új osztályt, egy új közösségbe kerültem, de kiderült, hogy klassz osztály. 

Ha csak tehetném, visszamennék velük, de minimum egy hónapra!  

Köszönök mindent! 

 

Antal Mónika: 

Ez a szakmai gyakorlat nagyon sok mindenre megtanít minket diákokat. Megtanulunk 

idegen városban tájékozodni, más kulturákat, más embereket ismerünk meg. Rájövünk arra, 

hogy milyen fontos az hogy több idegen nyelven beszélj, és sok szakmai tapasztalatott is 

szerzünk. Ez a pályázat nekem nagyon sok mindent jelentett, mert rengeteget tanultam, más 

embereket ismerhettem meg. Nagyon örvendek, hogy részt vehettem a pályazaton. 

 

 

Bakó Tamás: 

Nekem nagyon jól telt Írországban, nagyon tetszett a sok régi építmény, a praktikahely, a 

sok délutáni kiváló program. A Derryben elő emberekben nagyon pozitívat csalódtam ugyanis az 

ott élő emberek nagyon nagyon kedvesek, segítőkészek és vidámak, ez nagyon tetszett nekem.Az 

életben is egy nagy segítség volt hogy meg tudtuk ismerni, tapasztalni azt, hogy milyen az élet 

külföldön. Én úgy gondolom hogy az elmúlt két hét az életem egyik legszebb emléke fog 

maradni. 



 

 

Császár Pál Ferdinánd: 

Rengeteg élménnyel és tapasztalattal gazdagodtam a két hét alatt ráadásul sokat fejlődött 

az angol nyelvtudásom is. Akinek lehetősége van bekerülni a pályázatba az hajtson és tanuljon 

mert munkájának legalább a tízszeresét fogja visszakapni. 

 

Colcer Adorján: 

Az én véleményem szerint ez az írországi gyakorlati időszak nagyon jó volt minden 

szempontból. Nagyon jó volt a szervezés, munkahely és szabadidő szempontjából is. Sokat 

tudtam tanulni úgy érzem. Csak azt sajnálom, hogy több ilyen Leonardo pályázatban nem 

vehetek rész. 

 

Dabóczi Blanka: 

Véleményem szerint ez alatt a két hét alatt sokat fejlődtünk mind szakmailag, mind 

emberileg. Sokat tanultunk azáltal, hogy egy teljesen más környezetbe kerültünk. gyakorolhattuk 

az angolt, új emberekkel találkoztunk és olyan helyeket látogattunk meg amiket eddig csak 

tévében vagy képeken láttunk. Az akadémiánál nagyon kedvesek és segítőkészek voltak. Az 

angol órák is nagyon tetszettek, meg persze a programok is nagyon jók voltak, nem unatkoztunk. 

Jól telt ez a két hét, mindenki próbálta tenni a dolgát. Összességében úgy érzem, hogy helyt 

álltunk és bizonyítottuk rátermettségünket. 

 

Ferencz István: 

Ez a két hét nagyon jól telt, mert jó volt a társaság, ''összerázódtunk''. Fejlődtem az angol 

tudásomban és a szakmai tapasztalataimban. 

 

Gedő László: 

Nekem eben a pályázatba a legjobban az tetszett hogy tanulhattunk angolul illetve, hogy 

gyakorolhattuk az angol nyelvet. Legtöbb tapasztalatot az angol nyelvből szereztem illetve a 

praktika helyen tanultam meg még nagyon sok mindent használni. Ami számomra még nagyon 

fontos volt hogy megismerhettem az ír kulturát illetve az embereket. 



Számomra ez a két hét nagyon jól telt és mindenki másnak csak ajánlani tudom ezt a 

pályázatot mivel nagyon sok új információt illetve tapasztalatot lehet szerezni. 

 

János Zsolt: 

Nekem nagyon tetszett a társaság , velük eggyütt sokkal hamarabb eltelt a két hét, voltak 

olyan személyek akik a legszomorubb helyzetben is tudtak vidám hangulatot teremteni. Nagyon 

tetszettek a szabadidős tevékenységek és ezért hálás vagyok a tanáraimnak. A munkahely a 

lehető legjobb volt a számomra, eltudtam foglalni magam, sose untam a dolgomat. 

 

János Zsombor Alpár: 

Ennek a szakmai útnak a segítségével rengeteget tanultam, mint szakmailag, mint 

emberileg. Új embereket ismertem meg, de engem személy szerint leginkább a kirándulások, és 

az ottani táj fogott meg. 

 

Kencse Szabolcs:  

Ez a két hét, amelyen lehetőségem volt megtapasztalni, hogy milyen egy munkahely 

Írországban feledhetetlen volt számomra, mint a munkahelyen, mint a szabadidős 

tevékenységeken. Köszönöm, hogy itt lehettem, mert úgy gondolom, hogy ez alatt a két hét alatt, 

nagyon sokat fejlődtem  

 

Keresztes Kálmán: 

Elöször is köszönöm szépen, hogy részt vehettem. Pár szóban összefoglalva nagyon 

csodálatos és lenyügöző volt. Azonkivül, hogy fejlődött az angol tudásom, világot láttam és 

megismertem más kulturákat. Mind a két hét nagyon jól telt úgy a praktika, mint a különböző 

programok, amelyeket nagyon jól megszerveztek. Ha tehetném bármikor visszamennék! 

 

Lakatos Nóra: 

Londonderryben, ezalatt a két hét szakmai gyakorlat alatt nagyon sok személyes- és 

szakmai tapasztalatot szereztünk. Ezek mellett nem mindennapi élményekben volt részünk, 

lehetőségünk volt, hogy sok szép helyet meglátogassunk és sok új embert ismerhettünk meg. 



Mindannyian sokat tanultunk Írország és Észak- Írország kúlturájáról és bepillantást nyerhettünk 

az ottani emberek mindennapi életébe. 

 

Lakatos Piroska: 

Nekem nagyon tetszett ez a gyakorlat a szabadidős tevékenységekkel karöltve, nagyon jól 

telt, rengeteget tanultam, sok új tapasztalatot szereztem, új embereket ismerhettem meg, új 

kultúrát, más értékrendet. Örülök, hogy részt vehettem, nem tudom elégszer megköszönni 

tanárainknak, hiszen nem mindenkinek adódik meg egy ilyen lehetőség. A gyakorlat nagyon jó 

volt, a dolgozók kedvesek voltak és megértőek és nem utolsó sorban segítőkészek. A szabadidős 

tevékenységek változatosak és élmény dúsak voltak. Köszönöm, hogy elmehettem! :) 

 

Ravasz Orsolya: 

2014. június 7-én eljött a várva várt nap, elindultunk Írországba. Nem tudtam, hogy mi 

vár rám, milyen kihívásokkal kell megbírkóznom csak azt tudtam, hogy mindennél jobban 

várom. 

Nem csalódtam semmiben, minden felülmúlta az elvárásaimat. Sok új dolgot tanultam 

meg úgy szakmailag, mint önmagamról. Olyan helyekre jutottam el ahová nem mindenkinek van 

lehetősége. Mégegyszer nagyon köszönöm, hogy ott lehettem. 

  

 

Szabó Lőrincz: 

 

Azzal szeretném ezt a beszámolót indítani, hogy mindenkinek megköszönjek mindent, 

amit kaptam. Elsősorban a tanároknak szeretnék köszönetet mondani, nagyon sok munka volt, de 

köszönöm, hogy ott lehettem. Nagyon nagy köszönettel tartozom Kingának is, és végül az egész 

csapatnak nagyon örülök, hogy velük lehettem. 

  Nekem nagyon jól telt ez a két hét, nagyon jó élményekkel tértem haza. Sok mindent 

megtudtam magamról és most már feltudom mérni azt is hogy, hogy állok az angol nyelvvel. Az 

angol órák is nagyon jól teltek, a szakmai gyakorlat az is nagyon jó volt. 



  A szabadidős programokon is nagyon jól éreztem magam, nagyon jó programok voltak. 

Ahogy személy szerint észrevettem az egész napos elfoglaltság után ez nagyon jól jött, a csapat 

felszabadult, mindenki jól érezte magát. 

Összességében tehát nagyon jó volt, köszönöm a tanároknak, akik nélkül én nem 

lehettem volna ott, úgy érzem, hogy nagyon szerencsésnek mondhatom magam, hogy egy ilyen 

gyakorlaton részt vehettem. Még egyszer nagyon szépen köszönöm a bizalmat, a sok támogatást, 

a sok barátot. Köszönöm, hogy ott lehettem! 

 

Szabó Tímea: 

Nekem ez a gyakorlat külföldön nagyon sokat jelentett és jelent, mivelhogy sok jó 

élményt szereztem. Nagyon sok felejthetetlen emlékem maradt. Hasznos volt ez a gyakorlat, 

mert sokat tanulhattunk angolul, ami nagyon fontos a jövőnkre nézve. Szakmailag is sokat 

tanulhattunk. Sok jó tapasztalattal lettünk gazdagabbak, megismerhettünk egy más, a miénktől 

különböző, új kulturát. Sok ismeretlen, de nagyon kedves emberrel találkozhattunk és 

megtapasztalhattuk, hogy mennyire közvetlenek, segítőkészek és kedvesek az ír emberek. A két 

hét alatt nem csak az ír kulturát ismerhettük meg hanem önmagunkat és tarsainkat is. 

Felértékelhetetlenül jó volt számomra ez a két hét. Köszönöm hogy ott lehettem!! :) 

 

Szilágyi Dalma Orsolya: 

Nagyon jó volt. Mindig program volt, sohasem unatkoztunk, ha néha fárasztő is volt 

kicsit. Nagyon örülök, hogy eljuthattam ide, mert nem biztos ,hogy az életben valaha is 

megadatott volna nekem ez a lehetőség. Minden dolog, étel, szállás, a programok, a gyakorlóhely 

tökéletes volt. Hálás vagyok a tanároknak nagyon , hogy értünk megtették mindezt. Nemcsak 

egy élménnyel lettem gazdagabb, hanem sok tapasztalatot is szereztem, amit majd kesőbb fogok 

igazán megbecsülni. 

 

 

 

Tamás Anita: 

Ez a szakmai út, úgy gondolom, hogy eddigi életem egyik legnagyobb élménye, mert nem csak 

világot láttam, hanem röpke időre belecsöppenhettem az ottani életvitelbe . 



Gyönyörű emlékekkel tértünk haza. A csapat elképesztően szuper volt, nem is gondoltam volna, 

ilyen jó kapcsolatokat tudunk majd kialakítani. Nagyon fog hiányozni minden, és hatalmas 

köszönettel tartozunk tanárainknak és igazgatóinknak, hogy ezt a csodás két hetet 

megteremtették nekünk. 

 


